
 

 

 

Självständigt arbete i 

specialpedagogprogrammet, 15 hp 

Lärares syn på möjligheter 

med inkluderande 

undervisning 

 

 

 

 

 

Författare: Sandra Helenius &         

Anneli Karlsson 

Handledare: Ulla Gadler 

Examinator: Lena Carlsson 

Termin: HT 15 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4PP24E 



 

 

 

1 
 

Abstrakt 

Svensk titel:  Lärares syn på möjligheter med inkluderande 

undervisning 

 

Engelsk titel: Teachers view of the possibilities with 

inclusive education. 

 

 

  

Syftet med detta arbete var att undersöka ämneslärares syn på möjligheter och eventuella 

hinder med att inkludera alla elever utifrån sina varierande förutsättningar för att kunna 

belysa skolans möjlighet att utföra sitt uppdrag. Undersökningen grundar sig på en 

kvalitativ enkätundersökning på en högstadieskola som har ett uttalat inkluderande 

arbetssätt.  

 

Resultatet visar att lärare i huvudsak ser möjligheter med att inkludera elever i ett 

inkluderande arbetssätt där utmaningen handlar om i vilken mån läraren har möjlighet att 

skapa relationer och möta eleven där den befinner sig. Utifrån resultatet kan vi se att lärare 

upplever att det är hur de själva agerar och tänker som avgör hur väl de lyckas med att 

göra eleverna delaktiga i undervisningen utifrån deras olika förutsättningar. Vi drar 

slutsatsen att lärare beskriver inkluderingen ur ett relationellt perspektiv där eleven inte 

beskrivs som ett problem utan det är läraren som måste ta sig tid att planera på individplan 

och möta eleven där den befinner sig. 

 

 

 

Nyckelord 

Inkluderande undervisning, speciallärare, specialundervisning, ämneslärare 

 

 



 
 

 

 

 2   

Abstract 

The aim with our study was to examine subject teachers’ view of the possibilities and 

eventual obstacles with including every pupil with varying prerequisites to elucidate the 

schools possibility to perform its mission. The main question regarded the teachers 

experience in including all pupils in school. The method used was a survey made in a 

secondary school with an inclusive education. 

 

The result shows that teachers mainly see possibilities with including pupils in an 

inclusive education where the challenge is about in what extent the teacher has the 

possibility to create relations and meet the pupil where he or she is. From the result we 

can see that teachers experience that it is how they themselves act and think that is 

determined how well they succeed in making the pupils participate in the education with 

their varying prerequisites. We make the conclusion that teachers describe the inclusion 

from a relational perspective where the pupil not is seen as a problem instead it is the 

teacher who needs to take the time to plan individually and meet the pupil where he or 

she is situated. 
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1 Inledning 

 

Under vår utbildning till specialpedagoger har det ofta diskuteras hur man ska kunna 

inkludera elever, d.v.s. göra alla delaktiga. Kan det ens vara möjligt?  I skollagens 1 

kapitel 4§ (SFS 2014:456) står att skolan skall möta alla elever och låta alla elever 

utvecklas. I 3 kapitlet 5§ (2014:456) står att extra anpassningar ska ges i den ordinarie 

undervisningen. Skollagen är tydlig i sina direktiv om att alla elever har rätt till 

undervisning och en utbildning som är likvärdig. 

 

Redan när vi började vår utbildning till 1-7-lärare, förstod vi att det inte var något 

eftersträvansvärt att exkludera barn i undervisningen, d v s att undervisningen sker utanför 

klassrummet, enskilt eller i mindre grupp. Vi fick lära oss teorier av Vygotskij och att 

barn lär sig av att vara med andra barn som kan lite mer. Trots det har vi under vårt arbete 

på en högstadieskola arbetat under tio års tid med i huvudsak exkluderande undervisning. 

Vi hade fasta undervisningsgrupper i de flesta ämnen, där elever som inte passade in i 

ordinarie undervisning skulle få rum. Ju mer vi exkluderade barnen, desto sämre 

måluppfyllelse kändes det som vi fick. Till slut satt ca hundra av våra femhundra elever, 

med någon exkluderande lösning, om så bara en timme i veckan.  

 

Hösten 2010 hade vi på skolan stora behov av specialundervisning, vilket ledde till att vi 

och våra speciallärarkollegor satt med över 25 individuella planeringar i veckan var. Våra 

övriga kollegor var inte nöjda, de upplevde att ännu fler elever var i behov av särskilt stöd 

och vi speciallärare såg tydligt att eleverna inte nådde målen i våra undervisningsgrupper, 

där kraven sänktes och takten blev allt långsammare ju längre eleverna var hos oss.  

 

Sedan höstterminen 2011 arbetar vi på vår skola med ett inkluderande arbetssätt vilket 

innebar att alla särskilda undervisningsgrupper, nivågrupperingar och anpassade 

studiegångar togs bort. Istället satsades resurserna på att det skulle vara två lärare i 

klassrummet i framförallt svenska, engelska och matematik. Startskottet till vår 

förändring kom efter ett besök i Essunga kommun där de hade jobbat inkluderande och 

ökat sin måluppfyllelse.  
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Nossebroskolan i Essunga kommun tillhörde år 2007 en av Sveriges sämsta kommuner 

när det gällde meritvärde och gymnasiebehörighet men år 2010 tillhörde man istället en 

av Sveriges sju bästa kommuner. Bengt Persson (2012) har tillsammans med Elisabeth 

Persson gjort en forskningsstudie över förändringsarbetet i Nossebro och de menar att 

inkludering handlar om att människor är olika och trots olikheter ändå ska kunna få ett 

meningsfullt deltagande. Persson skriver att den specialpedagogiska verksamheten ofta 

präglas av lägre förväntningar och krav på eleverna. För elever i behov av särskilt stöd 

innebär det inkluderande arbetssättet att de inte blir utplockade ur klassrummet på samma 

sätt som tidigare då det var särskilda undervisningsgrupper där de fick undervisning av 

specialläraren. De här eleverna menar Persson & Persson (2012) får på det här sättet både 

tillgång till klassundervisning där olikheter ses som en resurs men de får också 

undervisning av speciallärare där de får träna grundläggande kunskaper och förmågor. I 

Persson & Perssons (2012) studie såg de inkluderade eleverna vinster i att vara delaktiga 

i klassrumsundervisningen med stöd av speciallärare, istället för att tillhöra särskilda 

undervisningsgrupper. Elever som tidigare upplevt skolarbetet som motigt hade nu en 

känsla av att vara duktiga. De fick mer hjälp och det var lugnare i klassrummet.  

 

För skolan som vi arbetar på innebär det praktiskt för eleverna att man är med i klassen i 

så stor utsträckning som möjligt men när det finns en speciallärare med i klassrummet 

kan man få möjlighet att få en extra genomgång om man behöver. När vi intervjuade 

elever som tidigare hade haft specialundervisning i mindre grupper upplevde de eleverna 

förändringen som positiv. De tyckte att det kändes bra att få vara mer i klassrummet. 

”Alla andra pluggar så då pluggar vi med” uttryckte sig en elev.  
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2 Bakgrund  

2.1 Inkludering 

 

Allas lika värde kan man läsa om i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008). Här framträder en människosyn som 

står för alla människors lika värde. Samtidigt är samhället idag mer benäget att lägga 

orsaksproblematiken på den individuella nivån när ett barn har svårigheter. Biologiska 

förklaringar hittas istället för att uppmärksamma skolans brister och föra upp 

diskussionen där samhället anpassar sig till individen istället för tvärtom (Hallerstedt, 

2011, Nilholm, 2005). 

 

Fastän vi arbetar på en skola som medvetet anstränger sig för att få en större delaktighet 

upplever vi svårigheter i det pedagogiska arbetet, kring elever i behov av särskilt stöd 

med avseende på inkluderingsbegreppet. För oss handlar det inte om bara om den sociala 

eller rumsliga inkluderingen utan den didaktiska. Själva begreppet inkludering är något 

som kan tolkas olika och vi har valt att närma oss begreppet inkludering utifrån Asp-

Onsjös definition. Asp Onsjö (2010) talar om rumslig, social och didaktisk inkludering. 

Den rumsliga handlar rent konkret om att eleven fysiskt befinner sig med sina 

klasskamrater i klassrummet. Den sociala inkluderingen handlar om att känna en social 

tillhörighet och gemenskap med gruppen. Den didaktiska inkluderingen handlar om att 

undervisningen anpassas så att en kunskapsutveckling blir möjlig för alla elever. Genom 

att till exempel läraren anpassar materialet eller har olika undervisningssätt, är de 

didaktiska förutsättningarna anpassade, så att eleven ska kunna lära sig och utvecklas. Så 

som vi ser det är det en stor utmaning att didaktiskt inkludera eleverna. Rumsligt är det 

ganska enkelt att placera alla elever i samma rum. Något som är viktigt är den sociala 

inkluderingen, att eleven känner att den är delaktig i ett socialt sammanhang. Vi tror att 

man genom att didaktiskt inkludera eleverna samtidigt kommer åt den sociala 

inkluderingen. Om eleven har en uppgift i undervisningen som för eleven är 

meningsskapande och utvecklande, och som samtidigt utgår från det den övriga gruppen 

arbetar med, skapas ett forum för eleverna att samspela med varandra och på sätt skapa 
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social inkludering.  Därför väljer vi, när vi pratar om inkludering, att tolka det ur ett 

didaktiskt inkluderingsperspektiv.   

 

Persson (2013) skriver att skolor som arbetar inkluderande förväntas ge stimulering och 

uppmuntran till alla elever där målet är gemenskap och delaktighet. Vidare skriver hon 

att forskning visar att lärare är positiva till inkludering, men att de känner sig osäkra i hur 

de ska kunna möta alla behov, de känner att deras kunskaper inte räcker till. Hon pekar 

också på forskning där intentionen är att ge barn och elever individuellt stöd i mindre 

grupper, men där resultaten inte blir ökad måluppfyllelse, utan snarare tvärt om.  

 

2.2 Skolans uppdrag 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står att alla i 

skolan ska uppmärksamma och stötta elever i behov av särskilt stöd. Varje lärare ska 

organisera arbetet så att kunskapsutvecklingen går framåt. I läroplanen betonas även att 

skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för 

att stärka förmågan att förstå andras villkor och värderingar. Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs behov och förutsättningar. Skolan ska främja elevers personliga utveckling 

till kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. I läroplanen konstateras att 

elever är olika och har olika villkor och att det är skolans uppgift att överbygga dessa 

olikheter och villkor för att alla elever ska få en rättvis och likvärdig utbildning utifrån 

sina förutsättningar. Skollagen (2014:456)betonar att särskilt stöd ska ges inom klassens 

ram. Ändå visar forskning att så inte är fallet. Exkluderande lösningar i form av 

nivågrupperingar och mindre undervisningsgrupper påverkar elevernas resultat negativt. 

(Skolverket, 2009) 

 

Forskningsrapporter (Skolverket, 2009) talar för inkluderande undervisning och pekar på 

elevers minskade självkänsla när man blir utplockad ur den normala 

undervisningsgruppen, ändå är det vanligaste för elever i behov av särskilt stöd att hitta 

lösningar utanför klassrummet. Läser vi examensordningen för 

specialpedagogprogrammet står det ingenstans om att specialpedagogen har som uppgift 

att undervisa elever enskilt. Däremot läser vi att specialpedagogen ska medverka till att 

förebygga och undanröja svårigheter och hinder i olika lärmiljöer (Examensordning SFS 
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2007:638). Våra tidigare erfarenheter i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

tillsammans med våra nya specialpedagogiska kunskaper om stigmatisering väcker ett 

intresse av inkludering i den didaktiska formen eftersom det finns en diskrepans mellan 

inkluderande undervisning med stöd i lagar och förordning och den faktiska verkligheten 

där mycket specialundervisning innebär särskiljande lösningar. Vi är intresserade av att 

ta reda på vad som krävs för att en lärare i klassrummet ska kunna möta alla elever så att 

de får möjlighet att kunna nå målen och utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

 

2.3 Skolans uppdrag i förhållande till didaktisk inkludering 
 
Asp Onsjö (2010) skriver att den didaktiska inkluderingen handlar om att känna en 

social tillhörighet och gemenskap med gruppen där undervisningen anpassas så att en 

kunskapsutveckling blir möjlig för alla elever. I Läroplanen (2011) står att 

undervisningen ska ”anpassas till varje elevs förutsättning och behov” (Läroplanen 

2011, s. 3) Således blir tydligt för alla, att det är lärarnas ansvar att göra så att alla elever 

ska kunna delta i undervisningen. Om vi skulle välja någon annan väg, skulle vi inte 

följa skolans uppdrag. Vidare står det i Läroplanen att skolan ansvarar för att eleverna 

utvecklar och inhämtar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje elev.   
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3 Syfte 

 

Syftet med detta arbete blir således att undersöka möjligheter och eventuella hinder med 

att didaktiskt inkludera alla elever utifrån sina varierande förutsättningar för att kunna 

belysa skolans möjlighet att utföra sitt uppdrag.  

 

3.1 Frågeställning 

 

Hur upplever ämneslärare på en högstadieskola arbetet med att didaktiskt inkludera alla 

elever? 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Specialundervisning 

 

Ungefär 20 % av alla elever i grundskolan bedöms vara i behov av särskilt stöd. Isaksson 

(2009) säger att vissa rapporter hävdar att upp till 40 % är eller kommer att bli i behov av 

särskilt stöd. Enligt skollagen (2014:456) har elever i behov av särskilt stöd rätt till det. 

Isaksson (2009) beskriver vidare historiken kring skolans sätt att organisera 

stödundervisning med t ex OBS-klasser och kliniker. Kritik har framförts under lång tid 

att grundskolorna främst fokuserade på individuella orsaker till elevers svårigheter i 

skolan. Utmaningen ligger i att förändra skolan så att den kan anpassas efter elevers 

olikheter. Anpassa helheten till eleverna, istället för att eleverna ska anpassas till en statisk 

enhet (Isaksson, 2009).  

 

4.1.1 Perspektiv inom specialundervisningen 

 

Tittar man historiskt på hur stödet för elever har sett ut ser man att det är det 

kompensatoriska perspektivet som dominerat specialundervisningen. Där utgår man från 

det som brister hos barnet och försöker genom specialundervisning kompensera barnets 

svårigheter. Det kritiska perspektivet grundar sig på internationell forskning och där är 

man kritiskt till skapandet av normala och icke-normala grupperingar. Nilholm (2005) 

påpekar att specialpedagogik utesluter barn ur gemenskap och är icke-önskvärt och har 

marginaliserande effekter på barnen. Dilemmaperspektivet innebär att du inte ska se barn 

som bärare av problem utan att alla är olika och lär sig på olika sätt. En pedagog måste 

då tänka hur han eller hon istället ska förhålla sig rent konkret till det faktum att vi alla är 

olika. Ett dilemma är en motsättning som inte går att lösa. T ex att alla elever ska få 

samma kunskap trots olika förutsättningar. I det här perspektivet måste vi då förhålla oss 

till detta och inta en mer problemlösande inställning jämfört med en analys av barnets 

svårigheter (Nilholm, 2005). 

 

Det finns två andra perspektiv när man tittar på elever med skolsvårigheter, det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet ser elevers 
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problem i skolan som ett individuellt problem där eleven är bärare av sitt problem. Det 

relationella perspektivet innebär att se svårigheterna som ett resultat av samspelet mellan 

individen och miljön där elevers skolproblem ses som ett resultat av den miljö som eleven 

befinner sig i (Emanuelsson et al, 2001). 

 

4.1.2 Perspektiv på inkludering 

 

Nilholm och Göransson (2014) väljer att definiera inkludering utifrån ett radikalt 

inkluderingsbegrepp. De menar att dagens inkluderingsförespråkare försöker få oss att 

skifta fokus, från att eleverna är ett problem som ska anpassas till vår verksamhet, till att 

alla elever är olika och är en tillgång i verksamheten. Det är verksamheten som ska 

anpassas till allas behov. Vidare skriver de att om man tar ett gemenskapsfokus, ett fokus 

där eleverna ska känna gemenskap med varandra, så får man också en inkludering. Om 

alla elever har möjlighet att delta i undervisningen och ges de förutsättningar för att kunna 

utvecklas i grupp med andra som de är i behov av får eleverna gemenskap samtidigt som 

de får kunskaper. Nilholm och Göransson (2014) lyfter också fram andra definitioner av 

inkluderingsbegreppet, det individuella och placeringsdefinitionen. I den förstnämnda ses 

individen som inkluderad om den befinner sig i samma undervisning och miljö som de 

andra eleverna, känner sig inkluderad och når målen. Dock kan här saknas alla inslag av 

samarbete och gemenskap. I den sistnämnda definitionen är det den rumsliga placeringen 

av eleven som gör inkluderingen. Eleven befinner sig då i klassrummet, men är inte mer 

än så delaktig i det som sker i rummet. Tydligt är dock att den definition Nilholm och 

Göransson (2014) föredrar och förespråkar är den gemenskapsfokuserande definitionen. 

Om man definierar inkludering utifrån gemenskap får man ” de andra på köpet”.  

 

Gerrbo (2011) identifierar i sin studie det specialpedagogiska arbetet som bedrivs i skolan 

idag. Han konstaterar att det är de sociala skolsvårigheterna som är den allvarligaste och 

största utmaningen på den specialpedagogiska organisationen. Han identifierar också 

olika typer av arbete som de specialpedagogiska kompetenserna utför; nära lärandeskap, 

avståndsreducering, överbryggning, kollektivt lärande och förståelseutveckling och 

särskild omgruppering. I sin slutsats slår han dock fast att genom att ha ett inkluderande 
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arbete i skolan, med två pedagoger i klassrummet, kan man motarbeta de sociala 

skolsvårigheterna. 

 

Jahnukainen (2014) menar att det är viktigt att inkluderingsbegreppet innefattar den som 

ska vara inkluderad. Det är en känsla av inkludering, hos individen, som gör att en elev 

är inkluderad, skriver han.  

 

4.2 Inkluderande undervisning  
 

Håkansson & Sundberg (2012) skriver om lärares direkta samarbete i undervisningen, 

samundervisning att det ökar möjligheterna att varje lärares specifika kompetens 

utnyttjas. Vidare skriver de att samundervisningen ger nya metoder för att individualisera 

så att undervisningen kan utvecklas. Eleverna ges möjlighet att imitera samarbetet som 

lärarna har i klassrummet, det finns större möjligheter till en flexibilitet hur eleverna 

grupperas och eleverna får kortare väntetider och mer uppmärksamhet av den högre 

lärartätheten vilket skapar förutsättningar för bättre studieprestationer. Undersökningar 

har visat att samundervisande lärare visade på ökat självförtroende i att hantera problem 

i klassrummet, ökad positiv attityd i klassrummet och en ökad tolerans för elever med 

kognitiva svårigheter eller handikapp. Persson (2013) lyfter fram som en framgångsfaktor 

just det faktum att man är två pedagoger i klassrummet. Dels främjas de pedagogiska 

diskussionerna, men eleverna hinner också få mer tid med en pedagog som kan handleda 

och stödja. 

 

Hattie (2009) skriver om olika framgångsfaktorer i skolan, för att få eleverna att lyckas 

med måluppfyllelsen. Något som han menar har stor effekt på elevernas studieresultat är 

bland annat kamratpåverkan, förtroendefulla relationer mellan lärare och elev och 

lärarnas förväntningar. Han skriver också om mångsidiga insatser för elever i behov av 

särskilt stöd, kamrathandledning och känslan av positivt sammanhang i klassrummet som 

något som har stor positiv effekt på elevernas studieresultat. Något som påverkar mindre, 

men ändå positivt, är klasstorlek, men också inkludering. Hattie menar dock att 

inkluderingen i sig inte ger stor positiv effekt, men att den för med sig många av de andra 

positiva effekterna så som sammanhang och kamratpåverkan.  
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Westling (2010) skriver att det är viktigt att en skola skapar gynnsamma miljöer där 

hänsyn tas till alla elever och förebygger skolsvårigheter och exkludering. Även om 

elever kommer från missgynnade sociala sammanhang kan ett lyhört och respektfullt 

socialt klimat i skolan medverka till att de här eleverna deltar på ett aktivt sätt både socialt 

och kunskapsmässigt.  

 

Elever som missgynnas i skolan och inte har ett fullständigt grundskolebetyg löper större 

risk att hamna i ett utanförskap. Faktorer som medverkar till en lyckad skolgång är bl. a: 

elever trivs och har en positiv självkänsla, undervisningen präglas av ordning och reda 

och att lärarna har positiva förväntningar på eleverna och tror att alla kan lära (Stigsdotter 

Ekberg, 2010). 

 

Mitchell (2015) skriver att inkludering i sin enklaste form innebär att elever i behov av 

särskilt stöd undervisas i ordinarie klassrum. Men, menar han, handlar det i mycket större 

utsträckning mer än om bara placering. Elever i behov av särskilt stöd gynnas både 

akademiskt och socialt och det i sin tur stärker deras självkänsla. Inkluderande 

undervisning bidrar också till alla elevers kunskapsutveckling och ger dem en större 

förståelse för social rättvisa och känsla för jämlikhet. När det gäller undervisning i en 

inkluderande miljö betonas vikten av att skapa en positiv klassrumsmiljö genom att elever 

möter en trygg miljö där relationer är viktiga.  

 

 

4.3 Didaktisk inkludering 

 

Roos (2015) har utifrån Asp-Onsjös inkluderingsbegrepp undersökt inkludering i 

matematikämnet på en skola. Roos har lyckats identifiera tre olika inkluderingsbegrepp i 

sin undersökning, dynamisk inkludering, deltagande inkludering och 

innehållsinkludering, som alla tre samspelar med varandra hela tiden. I 

innehållinkludering, betonar Roos flexibiliteten mellan pedagogerna i den inkluderande 

undervisningen, som avgörande för att pedagogerna ska lyckas nå fram till eleverna. Både 

resursläraren och klassläraren måste vara insatta i varandras sätt att undervisa. I den 

deltagande inkluderingen är relationen till eleven avgörande, då behovet av att lyssna in 
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varje individ och dess behov är avgörande för att inkluderingen ska lyckas. I den 

dynamiska inkluderingen däremot, handlar det om ett innehållsflöde, där eleverna inte 

alltid fysiskt är närvarande i klassrummet, utan där det handlar om undervisning för att 

kunna delta i klassrummet. Ibland handlade undervisningen utanför klassrummet om 

förberedande undervisning, ibland om samma undervisning, men med ett enklare innehåll 

och ibland var undervisningen repetitiv. 

 

Begreppet lärande, spänner över ett brett spektrum, från kognitionsforskning till samspel 

mellan elever. Forskning om lärande har förskjutits från en enskild angelägenhet till att 

ske i samverkan med andra i sociala miljöer och sammanhang. Elevers känsla av 

tillhörighet, sociala band och klassrummet som en lärande miljö kan öka elevers 

motivation. Uppgifter behöver vara utmanande, meningsfulla och stödjas av varierad 

undervisning i ett klimat där ansträngning belönas (Håkansson & Sundberg, 2012).  
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5  Teoretisk förankring 

5.1 Den lärande människan 
 

Vygotskij (Bråten, 1998) menar att människan har en förmåga till högre psykologiska 

processer. Till dessa högre processer räknas bland annat språk, skrivande, logiskt minne 

och selektiv uppmärksamhet. Enligt Vygotskij är dessa processer unika för människan 

och utvecklandet av dem sker i samspel med andra. Han menar att människan lär sig 

nya strategier genom att i en social aktivitet vara delaktig och sedan när individen är 

ensam, kan den omsätta det den nyss gjorde med andra till något den klarar av att göra 

själv (Bråten 1998).”Barn fungerar efterhand självständigt på det sätt som de tidigare 

gjort med andra.” (Bråten 1998, s. 15) 

 

Säljö (2014) menar att det sätt vi lär oss på och tar del av kunskap är beroende av de 

kulturella sammanhang vi upplever. Hur människor lär har inte bara med de 

förutsättningar du fötts med att göra, utan vi måste också ta hänsyn till hur omgivningen 

ser ut, vilka resurser som erbjuds i omgivningen och vilka krav som ställs. 

 

Med relationell pedagogik menar författarna att det är i det faktiska mötet, relationen 

mellan eleven och läraren, som kunskapen skapas (Aspelin & Persson, 2011). 

 

Vygotskij (1997) skriver att utbildning kan definieras som en anpassning av den 

medfödda förmågan i ett särskilt socialt sammanhang. Han skriver att utbildning inte är 

en ensidig aktivitet. Tvärtom handlar det för elevens del om delaktighet och aktivitet. 

 

Vygotskij (1997) skriver att eleven inte ska stå på lärarens axlar och se allt genom sin 

lärares ögon, utan eleven måste stå på sina egna ben och bestämma vilken väg han eller 

hon ska ta. Han menade att du måste försöka själv och lära av dina egna misstag, bara 

då kan du utvecklas. Eleven kan inte bara sitta passiv och åka med, utan själv måste 

pröva sig fram för att utveckla sina kunskaper.  
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5.2 Lärande i ett socialt samspel  

Aspelin och Persson (2011) skriver att läraren läser av varje elev och utvärderar det 

eleven bär med sig sedan tidigare. Sedan blir det primära för läraren att se till att eleven 

blir delaktig i sammanhanget och att eleven känner att det är meningsfullt. I den 

relationella pedagogiken är mötet mellan lärare och elev avgörande för elevers 

kunskaps- och sociala utveckling. Med relationell pedagogik menar författarna att det är 

i det faktiska mötet, relationen mellan eleven och läraren, som kunskapen skapas. I 

skolan utförs uppgifter, tillsammans med andra och enskilt. För att göra något behöver 

vi vara någon, och någon blir du i en personlig relation med någon annan. 

 

Säljö (2014) menar att det sätt vi lär oss på och tar del av kunskap är beroende av de 

kulturella sammanhang vi upplever. Hur människor lär har inte bara med de 

förutsättningar du fötts med att göra, utan vi måste också ta hänsyn till hur omgivningen 

ser ut, vilka resurser som erbjuds i omgivningen och vilka krav som ställs. Utveckling 

hos en individ sker i parallella spår, den biologiska mognaden och den kommunikativa- 

och sociala utvecklingen. I den kommunikativa och sociala utvecklingen finns ett behov 

hos individen att samspela och kommunicera med andra människor. Människor är 

kulturella varelser som tänker och samspelar med andra människor. 

 

Vi har tillgång till hjälpmedel och verktyg som gör det möjligt att prestera utöver den 

biologiska förutsättning varje individ har. Genom att interagera med andra kan vi ta del 

av andras erfarenheter och uppnå bättre resultat. Kommunikation är en grundtanke i den 

sociokulturella teorin. Det är genom kommunikationen som individen känner en 

delaktighet i kunskaps- och färdighetsutvecklandet. (Säljö, 2014) 

 

Säljö (2014) beskriver konstruktivism med att det inte är en passiv person som tar emot 

information utan det är genom aktivitet som personen skapar en förståelse av 

omvärlden. Det är skolan som är den socialt organiserade utvecklingszon som elever 

erbjuds. I skolan ska människor med olika bakgrund och olika förutsättningar utvecklas 

i ett kunskapssystem. Skolan ställs alltid inför ett dilemma att försöka tillgodose olika 

förväntningar. Skolan är en viktig och unik miljö för lärande där du erbjuds 

kommunikativa erfarenheter och meningserbjudande som du inte alltid möter i andra 
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miljöer. Den kognitiva socialisationen är en grundläggande framgångsfaktor när det 

gäller sättet att skapa mening. Vår kunskapstradition har blivit alltmer abstrakt och 

begreppsförståelse behöver bekräftas i vardagen. Det måste alltid pågå ett samtal mellan 

nybörjaren och den kompetente och det är i samspelet mellan människor som kunskaper 

och färdigheter får liv. I samtal med mer erfarna personer kan du låna kognitiv 

kompetens och få insikt och kunskap som används för begripliga syften. (Säljö 2014) 

 

5.3 Lärande i ett didaktiskt perspektiv 
 

Vygotskij (Bråten, 1998) beskrev elevers kunskapsutveckling som den närmaste 

utvecklingszonen. Med den närmaste utvecklingszonen menas skillnaden mellan det ett 

barn kan klara av att lösa självständigt och det den klarar av att lösa med hjälp och stöd 

av en vuxen. För att undervisningen i skolan ska bli så optimal som den kan bli, menade 

Vygotskij, måste lärarna vara insatt i elevens individuella psykologi, känna till de 

sociala miljöer barnet vistas i och behärska pedagogiska medel, så att de kan guida och 

leda barnet vidare i sin utveckling. Bråten skriver också att den närmaste 

utvecklingszonen är ett viktigt begrepp inom specialpedagogiken där pedagogen har 

stort behov av att veta det barnet kan klara av på egen hand, men också vad barnet kan 

med hjälp av vuxna (Bråten, 1998). 

 

Inflytande och delaktighet är viktigt i skolan där läraren identifierar, bekräftar och leder 

eleven framåt mot nästa steg. Alla handlingar i skolan ska syfta till att upprätthålla 

relationer där eleverna är delaktiga och relationerna ska leda till ett lärande. I 

undervisningen ses eleven som del av en gemenskap. Till exempel vid för- och 

efterarbete av lektioner, val av undervisningsmaterial och val av presentationsform 

(Aspelin & Persson 2011). 

 

Siraj – Blatchford et al. (2011) skriver i en studie att pedagoger som framgångsrikt 

undervisar elever med funktionsnedsättningar använder sig av många olika färdigheter 

som till exempel att skapa ett positivt klassrumsklimat, har utmärkt 

organisationsförmåga, gör undervisningen personlig för undervisningen, använder 

mycket dialog i klassrummet och använder hela klassen som resurs. 
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6 Metod 

6.1 Val av metod 

 

Eftersom vårt syfte med studien är att undersöka möjligheter och eventuella hinder med 

att didaktiskt inkludera alla elever har vi, som datainsamlingsmetod, valt att göra en 

kvalitativ undersökning genom en enkätstudie. Den kvalitativa undersökningen 

fokuserar på det deltagarna uppfattar som viktigt och har betydelse. Till skillnad från 

kvantitativa studier är den kvalitativa forskningsstrategin mer tolkande och betonar hur 

individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Enligt Bryman (2011) bör man ha 

kvalitativa enkäter om man har fokus på de tillfrågades ståndpunkter, medan en 

kvantitativ enkät sätter fokus på forskningen. Vi har använt oss av få, men öppna frågor, 

så att respondenterna fritt fått skriva det de tänker i enkätform.  Anledningen till att vi 

valde att göra undersökningen i enkätform var att undvika ”intervjuareeffekt”. Bryman 

(2011) menar att vissa faktorer som, intervjuarnas sociala bakgrund, kan leda till ett 

missvisande resultat. Då vi arbetar på skolan vi undersökte ville vi genom enkäterna 

undvika att svaren skulle färgas på grund av våra sociala relationer till respondenterna. 

 

6.2 Ansats 

 

Texten har en hermeneutisk ansats.  Patel och Davidsson(2003) skriver att det 

hermeneutiska synsättet utgår från en helhet, som sedan analyseras, tolkas och görs om 

till en ny helhet.  Hermeneutiken är ett synsätt som används för tolkning och förståelse 

där stor hänsyn tas till sammanhanget där de sociala handlingarna och texterna uppkom 

(Bryman, 2011). I studien handlar det dels om att tolka tidigare forskning utifrån 

författarnas synvinkel och i enkäterna tolka i vilket sammanhang de tillkom. Enligt den 

hermeneutiska ansatsen strävar vi efter en förförståelse för det vi ska undersöka. Dels 

handlar det om att titta på tidigare forskning, dels handlar det om att enkätfrågorna ska 

ge oss ett tillförlitligt resultat, men också i analysen av enkäten, kunna använda vår 

förförståelse i tolkningen av informanternas svar. Vi har då vi arbetat på skolan under 

en lång tid, en förförståelse för det sammanhang lärarna befinner sig i, vilket för oss 

blev ett verktyg när vi sedan gjorde analysen av resultatet.  
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6.3 Urval 

 

Respondenterna bestod av ämneslärare på en högstadieskola. Vi tilldelade enkäten till 

samtliga ämneslärare som arbetar med inkludering på en och samma skola. I 

urvalskriterierna har vi inte tagit hänsyn till lärarnas formella behörighet eller hur lång 

tid de har tjänstgjort. Skolan har vi valt då vi vet att skolan aktivt under en längre tid 

arbetat inkluderat och i dagsläget har en uttalad inkluderande profil. Anledningen till att 

vi valt ämneslärare är att vi är intresserade av lärarnas tankar kring sin 

undervisningssituation, där deras erfarenheter är betydelsefulla. Att speciallärare och 

assistenter och övrig personal inte fått möjligheter att delta beror på att vi varit ute efter 

erfarenheter av de lärare som är ansvariga för undervisningen i helgrupp, med 

planering-, uppföljning- och betygsansvar. 

 

6.4 Genomförande 

 

Enkäten skickades ut via mail till samtliga 41 ämneslärare på skolan. De hade cirka tre 

veckor på sig att besvara enkäten. I missivbrevet (Bilaga 2) redogjorde vi för varför 

deras medverkan var viktig för vår undersökning. Fyra påminnelser skickades ut till 

respondenterna och vid slutdatum hade elva personer svarat.  

  

I resultatet redovisas enkätsvaren utifrån de frågor vi ställt. Under varje fråga har vi sökt 

efter gemensamma faktorer som lärare beskrivit och redovisat dem som en enhet.  

 

6.5 Etiska överväganden 

 

Då enkäterna gjordes på en och samma skola, ställdes krav på oss att strikt följa de 

etiska forskningsråden i vår hantering av resultat. Här måste resultatet analyseras 

nyanseras så att det inte går att härleda till en särskild respondent. Vetenskapsrådet 

(2011) ger etiska råd, som vi har följt.  Vi har informerat våra respondenter att det är 

frivilligt att delta i undersökningen och att de har rätten att avbryta sin medverkan, om 
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de vill. Respondenterna har fått samtycka till deltagandet i undersökningen, genom att 

själva välja att svara på enkäten. Informationen har behandlats konfidentiellt och inga 

personuppgifter kan läsas av någon som inte är behörig. Respondenterna har också fått 

informationen om att det de skriver bara kommer att nyttjas i denna undersökning.  

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

 

Med reliabilitet, tillförlitlighet, menas att om man gör en kvantitativ undersökning, ska 

man få samma resultat, även om det är en annan person som genomför undersökningen 

(Bryman 2011). Då vi valt att göra en kvalitativ enkät, kommer svaren kunna vara olika 

från gång till gång då svaren på de öppna frågorna måste ses i sitt sammanhang.  

 

Med validitet menas att den metod man valt undersöker det man sagt att man ska 

undersöka (Bryman 2011). Utifrån vår frågeställning kommer vi att få hög validitet, då 

vi i enkäten kan styra frågeställningarna i de öppna frågorna.  

 

6.7 Metodkritik 

 

Vi är medvetna om att enkätmetoden har både styrkor och svagheter. Styrkan för vår del 

handlar om respondenternas anonymitet och möjlighet till att vara ärliga och kritiska i 

sina svar, som de kanske inte hade varit i en intervju. En svaghet är att vi med denna 

metod inte har möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt få fram mer utvecklade och 

nyanserade svar.  

 

En hög svarsfrekvens innebär att man kan generalisera utifrån svaren. Då vi har 11 av 41 

är vi medvetna om att vi utifrån svaren har svårt att dra slutsatser och tillskriva resultatet 

som ett faktum för den här skolan.  
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7 Resultat 

 

7.1 Redovisning av enkätsvaren 

 

Vi har genomfört en enkätundersökning där svarsfrekvensen vid enkättillfället 11 av 41. 

Vi har redovisat svaren utifrån de sju enkätfrågor som ställdes. Anledningen till att 

resultatet redovisas i frågeform, är att vi anser det viktigt att alla frågor får synas i 

resultatet. Hade sammanställningar gjorts på annat sätt är risken att vissa svar inte hade 

kunnat tematiserats och därmed uteslutits och resultatet skulle då kunna ifrågasättas, 

helhetssynen på resultatet skulle gå förlorat.  

 

Vi kan se att samtliga ämnesgrupper finns representerade men väljer att inte redovisa 

antalen i respektive ämnesgrupp för att bibehålla respondenternas anonymitet. Vi har 

valt att redovisa svaren i en sammanfattning och i svaren har vi försökt hitta 

gemensamma nämnare och redovisat dem sammanhängande. I de fall där inga 

gemensamma drag har hittats redovisas svaren enskilt 

 

7.1.1 Vad innebär ett inkluderande arbetssätt för dig som lärare? 

 

Tre av respondenterna svarar att inkludering för dem innebär att alla elever är 

med i undervisningen, två att man planerar utifrån alla elever, med olika 

övningar och svårighetsgrader.  

 

Flera lärare tar också upp arbetet med sin resurs som en del av deras 

inkluderande arbetssätt. Två skriver att det krävs extra planering kring arbetet 

med inkludering, en skriver att det på detta sätt blir fler lärare som kan 

samarbeta och forma gruppen, en skriver att man på detta vis är två lärare som 

kan bemöta och utveckla gruppen gemensamt. En lärare tar upp samarbetet med 

resursen som att lärarna stöttar varandra och att man skapar en gemensam syn på 

eleverna.  
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En lärare skriver att med resurs blir det större möjlighet att anpassa 

undervisningen och en annan skriver att med detta arbetssätt ges förutsättningar 

att se till alla elevers bästa när det gäller resultat, måluppfyllelse och trygghet. 

En lärare skriver att man ges större förutsättningar att nå alla elever 

kunskapsnivå. Två lärare lyfter i sina svar elevernas ökade känsla av delaktighet, 

genom att skriva:  

 

”Att undervisningen och de uppgifter/övningar man gör är planerade så att alla elever 

har möjlighet att vara delaktiga och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar” 

”Att alla kan känna att de kan delta i undervisningen som sker inne i klassrummet 

utifrån sina egna förutsättningar.”  

7.1.2 Vad krävs i din undervisning, av dig, för att kunna möta alla elever 

utifrån sina varierade förutsättningar?  

 

Tre lärare lyfter elevens nivå som avgörande, att man måste hitta elevens nivå 

för att kunna arbeta med eleven, att skapa relationer med eleven och hitta de 

svårigheter eleverna har för att kunna arbeta effektivt med specialläraren. 

”Jag måste veta var de befinner sig kunskapsmässigt och lyfta dem därifrån” 

 

 En lärare skriver att den måste ha elevkännedom och gruppkännedom. För att 

kunna vara delaktig utifrån sina förutsättningar krävs att uppgifterna och 

materialet är anpassade, menar en lärare. En annan lärare menar att man måste 

vara öppen för elevers olikheter och använda sig av alla olika resurser som finns 

i klassrummet, även eleverna. Även dialog lyfts fram av en lärare.  

 

”Att jag vet på vilken nivå varje elev ligger samt skapa en relation med varje elev. 

Viktigt är att föra dialog med eleverna.” 

 

Fyra lärare menar att man måste vara flexibel i klassrummet och kunna 

samverka med speciallärare och resurslärare. En lärare säger att man måste ha 

ett tillåtande klimat och en annan skriver att hen behöver ha väl utvecklade 

strategier för att möta alla.  
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Två lärare tar upp att långsiktig planering med tydliga mål krävs. Flera lärare 

nämner också materialet; två skriver om anpassade material och övningar, en 

skriver att det krävs inläst material, en att det krävs olika nivåer på texter och 

material, och en skriver om varierade uppgifter. Någon skriver också att de 

behöver kunna förklara på olika sätt och att vissa moment kan behöva mer tid.  

 

Även gruppstorleken tas här upp då en lärare menar att det krävs mindre 

grupper, och en lärare skriver att det är svårt att hinna med alla. En lärare menar 

också att man inte ska vara ensam i klassrummet som lärare.  

 

7.1.3 Vilka svårigheter ser du som lärare i att möta alla elever i din 

undervisning? 

 

Tre lärare säger att en svårighet är att man inte räcker till då man är ensam i klassen. 

Två lärare menar också att tiden inte räcker till och en lärare menar att det är svårt 

att räcka till i en heterogen grupp och att förutsättningarna inte räcker till. 

Klasstorleken är också en svårighet menar en lärare.  

 

”Att räcka till för alla de lektioner när jag är ensam med gruppen. Att ge alla utmaningar på rätt                        

nivå” 

 

Två lärare säger att en svårighet är att hitta utmaningar på rätt nivå och två säger 

att materialet är undermåligt. En lärare listar upp olika materiella svårigheter, 

men tar också upp tiden för planering med ämneskollegor, som en svårighet. En 

annan menar att det är svårt att få en fungerande planering med resursen.  

 

 En lärare tar upp i sitt svar att svårigheterna ligger i att det finns så stora 

nivåskillnader på eleverna.  

 7.1.4 När fungerar undervisningen som bäst? 

 

Många av respondenterna skriver att undervisningen fungerar som bäst när 
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eleverna på ett eller annat sätt är delaktiga.  

 

“När alla eleverna är delaktiga i undervisningen och när samspelet mellan elev och 

lärare är optimalt för utveckling” 

 

Två skriver att undervisningen är bäst när det är hög elevaktivitet, tre lärare tar 

upp den tydliga strukturen som sedan leder till att eleverna vet vad de ska göra, 

vad som krävs av dem och varför de ska göra det. Tre lärare menar att 

delaktighet kan ske på elevernas nivå, men att alla kan på ett eller annat sätt 

delta. En lärare lyfter gruppövningar som ett lyckat exempel, där eleverna kan 

lära av varandra. 

 

En lärare säger att samspelet mellan lärare och elev är det avgörande i 

undervisningen, och en annan nämner att det är den bästa undervisningen då hen 

har hunnit med att ge feedback till alla elever.  

 

En lärare tar upp förberedelsen; att man har hunnit tänka igenom en extra gång, 

och en annan lärare skriver att undervisningen fungerar bäst när läraren har en 

tydlig struktur och känner sig säker i ämnet. Två lärare nämner också vikten av 

att vara två i klassrummet, så att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de 

har rätt till. En lärare tar också upp att meningsfulla och varierade uppgifter 

bidrar och att man med tydliga riktlinjer och exempel visar eleverna hur de ska 

lyckas.  

7.1.5 På vilket sätt planeras lektioner så att alla elever utifrån sina varierade 

förutsättningar ska kunna utvecklas mot läroplanens mål och mot 

kursplanemålen? 

 

På frågan svarar sju av elva lärare att man anpassar uppgifterna utifrån elevernas 

nivå. 

”Man måste se till den enskilda eleven och tänka Vygotskijs utvecklingszon. Ett 

samarbete mellan spec och resurs är ett måste” 
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Ett exempel kan vara att man i klassen utgår från samma material som sedan 

utvecklas efter elevernas förmåga och ambition. Då handlar det både om att 

anpassa till elever som har svårt att nå målen och två lärare lyfter även fram 

vikten av att utmana elever som lätt når målen.  

”Varierande uppgifter, där eleverna kan visa sina förmågor på olika sätt oberoende av 

förutsättningar eller vart de befinner sig i sin utveckling” 

 

Tre lärare beskriver vikten av att göra elever delaktiga i undervisningen. Två lärare 

skriver att samtalet mellan lärare och elev är en viktig komponent i planeringen av 

lektioner. Det är viktigt att elever får riktlinjer och uppgifter som gör det möjligt för 

elever att lyckas, skriver två lärare. Genomförandet kan se olika ut, beskriver två 

lärare, alla elever behöver inte genomföra alla uppgifter på samma sätt. En lärare 

skriver att samarbetet mellan resurslärare och speciallärare är ett måste. 

 

 

7.1.6 Vilka faktorer gör att du i undervisningen lyckas inkludera alla 

elever? 

  

Här är svaren väldigt samstämmiga och tre lärare nämner att samarbetet med 

specialläraren är betydande. Två lärare menar att planering är en framgångsfaktor, 

en skriver att höga förväntningar och tydliga krav påverkar och två skriver att 

tydliga mål och arbetsmetoder är faktorer som påverkar.  

 

Tre lärare menar att relationen till eleverna är av stor vikt där det till exempel handlar 

om att ha en bra dialog och kunna möta alla elever. Två lärare nämner också att det 

är av stor betydelse att ha god kännedom om eleverna och deras olika nivåer. Två 

lärare skriver att det är viktigt med klassrumsklimat och en lyfter särskilt upp att 

elevgrupper med stor acceptans för andras olikheter är en framgångsfaktor. 

 ”Tron på att min undervisning kan göra skillnad.” 
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7.1.7 Vilka faktorer gör att du misslyckas i undervisningen att inkludera 

alla elever? 

 

Tidsaspekten är något som fem lärare lyfter fram. De skriver bland annat att tiden att 

se, stötta och utmana varje elev inte räcker till. Planeringen med speciallärare är också 

ett exempel på vad som är svårt att hinna med.  

 

Tre lärare är eniga att klass- och gruppstorlek har stor betydelse. För stora grupper har 

negativ påverkan.  

 

En lärare skriver att vissa fysiska handikapp kan innebära problem att inkluderas 

ibland. Om en elev inte ser nyttan av kunskapen och tycker att det känns omöjligt. En 

lärare skriver: 

 

”Om jag gör uppgifter där alla elever inte ges möjlighet att lyckas, ett arbetssätt där elevernas 

potential som resurser för varandra inte tas tillvara. Arbetssätt utan variation” 

 

En annan lärare skriver likartat att om man som lärare har låga förväntningar och 

ställer låga krav och är ostrukturerad och inte ger eleverna möjlighet att synas. Min 

egen fantasi, är ett annat svar. 

 

7.2 Analys av resultat 

När vi analyserar resultaten utifrån vår teoretiska ram, kan vi se vissa likheter som vi 

valt att samla under rubrikerna: Lärande i en inkluderande undervisning, Lärande i ett 

socialt samspel, Didaktisk inkludering och Hinder i en inkluderande undervisning. De 

tre första rubrikerna handlar om vad man som lärare ser för möjligheter med att 

inkludera elever i sin undervisning och den sista rubriken handlar om vilka hinder man 

som lärare kan uppleva. 

 

7.2.1 Lärande i en inkluderande undervisning 

Vygotskijs utvecklingszon är något som en lärare lyfter fram för att utveckla elever där 

de befinner sig. Samma lärare skriver att samarbete mellan lärarna i klassrummet är ett 
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måste. Flera lärare tar vid olika sammanhang upp möjligheterna med att veta var 

eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling för att på bästa sätt kunna ta dem vidare. 

Säljö (2014) skriver att det är genom att vara aktiv och delaktig som man skapar en 

förståelse för sin omvärld. Flera respondenter betonar delaktigheten som en möjlighet 

till att lyckas med inkludering och några lärare lyfter även fram vikten av att eleverna är 

aktiva, att det är då undervisningen fungerar som bäst.  

 

En lärare skriver i enkäten att inte bara läraren behöver vara den som hela tiden visar 

nästa steg utan att även kamraterna är goda utvecklare. Vygotskij (1997) menade att 

elevens väg till kunskapsinhämtning handlar om att försöka själv och lära av sina egna 

misstag, bara då kan du utvecklas. Eleven kan inte bara sitta passiv och åka med, utan 

själv måste pröva sig fram för att utveckla sina kunskaper.  

 

Resultatet visar att det är av vikt för läraren att hitta elevernas nivå och arbeta utifrån 

den för att lyckas inkludera alla elever. Eleverna som aktiva och delaktiga individer ses 

också som avgörande för en positiv utveckling i en inkluderande undervisning. 

 

 

7.2.2 Lärande i ett socialt samspel 

När fler vuxna finns i ett klassrum ökar möjligheten att skapa relationer till fler elever. 

Relationer är något som de flesta lärare lyfter fram som en framgångsfaktor i ett 

inkluderande klassrum. Genom att skapa relationer till elever blir det också lättare att 

hitta nivåerna för varje individ och därmed kunna avgöra vilken nivå på undervisning 

som är lämplig. Många lärare betonar delaktighet som en av förutsättningarna för att 

lyckas med inkludering. Precis som Aspelin & Persson (2011) skriver, konstaterar en av 

lärarna att undervisningen fungerar som bäst när ”eleverna är delaktiga i undervisningen 

och när samspelet mellan elev och lärare är optimalt för utveckling”. Säljö (2014) säger 

att det är genom aktivitet som förståelse för omvärlden skapas och i skolan erbjuds 

eleven den socialt organiserade utvecklingszonen.  

 

Aspelin & Persson (2011) skriver att inflytande och delaktighet mellan elev och lärare 

är av stor vikt, där läraren identifierar, bekräftar och leder eleven framåt i utvecklingen. 

Alla handlingar i skolan ska syfta till att upprätthålla relationer där eleverna är delaktiga 
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och relationerna ska leda till ett lärande. Relationens betydelse ses i lärarnas enkätsvar. 

Bland annat när tre lärare skriver om vikten av att ha en dialog med eleverna för att 

kunna möta alla elever. Två andra lärare skriver också att det är betydelsefullt att ha god 

kännedom om eleverna och deras olika nivåer. Elevers färdigheter och förmågor växer 

fram i relationer med andra i skolan som både har ett kunskaps- och socialt uppdrag, 

skriver Aspelin & Persson (2011).  

 

Många lärare skriver att både dialog och samtal med eleverna är viktiga komponenter i 

planeringen av undervisningen. Även Säljö (2014) belyser kommunikationens betydelse 

mellan en nybörjare och en kompetent och skriver att det är i samspelet mellan 

människor som kunskaper och färdigheter får liv. En lärare skriver till exempel att det är 

viktigt att föra dialog med eleverna och en annan lärare skriver att en bra lektion är när 

man har hunnit bekräfta alla elever.  

 

Lärande i ett socialt samspel innebär dialog mellan läraren och eleven, för att öka 

delaktigheten, hitta lämplig undervisningsnivå och planera sin undervisning.  

 

 

7.2.3 Didaktisk inkludering 

 

Didaktisk inkludering handlar inte bara om att eleven befinner sig fysiskt i klassrummet 

utan lärarna belyser även att planeringen och undervisning blir annorlunda t.ex. genom 

att lärarna planerar utifrån den nivå eleverna befinner sig på. Lärarnas syn på 

inkludering, kan vi av enkätsvaren läsa ut, handlar om att alla elever är med i 

undervisningen och att man genom att vara två lärare i klassrummet ökar möjligheten 

att kunna möta elevernas kunskapsutveckling. En lärare skriver till exempel att med en 

resurslärare i klassrummet ges läraren större möjligheter att nå alla elevers 

kunskapsnivå.  

 

Vygotskij (Bråten, 1998) menar, för att du ska kunna leda ett barn vidare i sitt lärande 

måste läraren vara medveten om var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling för att 

kunna föra den vidare. I många av enkätsvaren kan vi utläsa en medvetenhet hos lärarna 

om att lärarna måste hitta elevens nivå för att kunna arbeta utifrån dess förutsättningar. 
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Genom att vara två pedagoger i klassrummet, ges undervisande lärare större möjlighet 

att kunna möta eleven där den befinner sig kunskapsmässigt. Som pedagog får du 

stöttning i ditt arbete av den andra pedagogen, samt att de gemensamt skapar sig en bild 

av eleven och dess kunskapsnivå.  

 

Didaktisk inkludering innebär också att anpassa material och uppgifter utifrån alla 

elevers olika nivåer, men kan också innebära att en del elever får mer tid på sig att lösa 

uppgifterna eller att de får ämnet förklarat på ett annat sätt.  

 

Något vi ser i vårt resultat är att samplanering med speciallärare, resurs och 

ämneskollegor är något som lärarna lyfter fram som en framgångsfaktor i en didaktisk 

inkludering. De nämner att långsiktig planering, tydliga mål, struktur och god 

ämneskännedom i kombination med speciallärare till elever i behov av särskilt stöd är 

det som bidrar till att de lyckas med den didaktiska inkluderingen.  

 

7.2.4 Hinder i en inkluderande undervisning 

 

När det gäller hinder ser vi i enkätsvaren att tidsaspekten är det som mest frekvent 

förekommer. Då handlar det om att lärare har svårt att hinna planera med andra och att 

föra dialog med alla elever i klassrummet.  

 

Ett annat hinder som nämns är klasstorleken, att det är så många elever i rummet, vilket 

gör att de inte hinner skapa relationer med alla elever varje dag. Aspelin & Persson 

(2011) menar att kunskapen skapas i det faktiska mötet mellan lärare och elev, vilket 

innebär att ju fler elever du har att skapa relation till desto mindre tid ges till varje 

relation.  

 

Något som skulle kunna bli ett hinder är att du som lärare har för låga förväntningar på 

dina elever och därmed ställer för låga krav som inte leder fram till den maximala 

utvecklingen. Att inte utmana eleverna att våga testa vidare sina nya kunskaper, likt det 

Vygotskij (1997) menar med att du måste pröva dig fram för att utveckla dina 

kunskaper, kan i våra enkätsvar ses som ett hinder för inkluderingen.  
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8 Diskussion 

Vi arbetar på en högstadieskola som har ett uttalat inkluderande arbetssätt och vi var 

intresserade av att undersöka lärares syn på inkludering för att kunna belysa möjligheter 

och eventuella hinder med att inkludera alla elever utifrån sina varierande 

förutsättningar. I vår undersökning fokuserade vi på att få information om hur lärare 

upplever inkluderingen i klassrummet. Vi har undersökt vad aktuell forskning skriver 

om frågan och vi kan konstatera att det inte finns mycket forskning om hur man gör i 

klassrummet.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
Det vi ser i vårt resultat är att ett inkluderande arbetssätt innebär ett fokus på att 

eleverna ska vara delaktiga. Asp Onsjö (2010) skiljer på olika former av inkludering och 

vi kan i svaren se att flera av lärarna tar upp inkludering ur ett didaktiskt perspektiv där 

de utgår från elevens förutsättningar och planerar sin undervisning med olika övningar 

och svårighetsgrader.  

Även om man som pedagog är positivt inställd till det inkluderande arbetssättet kan vi 

utifrån resultatet se att de möter fler utmaningar. Lärare skriver att det är viktigt att kunna 

möta eleverna utifrån sina förutsättningar där det handlar om att anpassa sin undervisning 

till elevens nivå. För att kunna göra det lyfts sex faktorer upp som ställer stora krav på 

läraren för att lyckas inkludera elever, och det är: kunskap om elever, flexibilitet, 

bemötande, samarbete, planering och tillräckligt med tid.  

 

Vi kan också se att lärarna upplever att undervisningen fungerar som bäst när elever är 

aktiva och delaktiga. Struktur och förberedelser är viktigt skriver flera lärare, vilket även 

Håkansson & Sundberg (2012) när de skriver att elevernas lärande ökar om eleverna får 

ta del av strukturering och får vara delaktiga i val av aktiviteter i klassrummet.  

 

Av svaren framgår att det är en känsla av otillräcklighet och att tiden inte räcker tills om 

är de största orsakerna till att inte kunna möta alla elever. Svårigheterna beskrivs på olika 

nivåer där klasstorleken lyfts fram som en orsak till att det är svårt att möta alla elever. 

Hattie (2009) skriver dock att det är liten, men positiv, effekt på elevernas skolresultat då 



 
 

 

 

 32   

det handlar om klasstorlek. Däremot kan vi tänka oss att lärarna beskriver en svårighet att 

hinna bygga relationer med alla elever på lektionerna om de är många elever i jämförelse 

med klasser där det är färre.  De flesta lärare skriver just också att det är svårt att få tiden 

att räcka till och då handlar det i några fall om att tiden inte räcker till alla elevers behov 

men även att tiden inte räcker till att planera med kollegor och resurslärare. Roos (2015) 

betonar flexibiliteten mellan pedagoger i en inkluderande undervisning som avgörande 

för att lyckas nå eleverna. Det handlar om att lyssna in varje individ och dess behov.  

 

Vi kan se i vårt resultat att många lärare är positiva till ett inkluderande arbetssätt där 

det ges förutsättningar att öka elevers resultat, måluppfyllelse och trygghet. Vi ser att 

man som lärare upplever det positivt att man är fler som samarbetar kring elever och att 

det skapar en gemensam syn på eleverna och man kan stötta varandra i arbetet. Det vi 

har tagit upp tidigare om inkluderande undervisning beskriver möjligheter i ett 

inkluderande lärande. Håkansson & Sundberg (2012) skriver om framgångsfaktorer för 

elevers lärande där de lyfter fram samarbetet i klassrummet som ger större möjligheter 

för eleverna att få hjälp på kortare väntetid och mer uppmärksamhet och detta i sin tur 

skapar bättre förutsättningar för elevers lärande. Vi kan i vårt resultat anta att just 

genom att vara två lärare i klassrummet skapas bättre förutsättningar för eleven att 

snabbare kunna uppmärksammas och på så sätt kan lärare få kunskap om eleven både i 

mötet men även genom diskussioner med sin kollega. Flera lärare beskriver också hur 

viktigt det är att skapa relationer till eleven som en framgångsfaktor. Vi tror att det kan 

handla om att genom att vara två lärare i klassrummet kan du ägna mer tid till varje elev 

jämfört med om du hade varit själv och det kan skapa bättre förutsättningar för 

relationsbyggande. Persson (2013) beskriver på ett liknande sätt att två pedagoger i 

klassrummet är en framgångsfaktor där pedagogerna kan föra pedagogiska diskussioner 

och eleverna får mer tid med en pedagog som kan handleda och stödja.  

  

Resultatet av vår enkätundersökning visar att det framförallt är möjligheter som 

ämneslärarna lyfter fram i det inkluderande arbetssättet. Lärarna i vår undersökning 

lyfter generellt fram faktorer som är möjliga att skapa reellt i ett klassrum. Även hinder 

beskrivs men i mindre omfång i svaren och av kommentarer som ges drar vi slutsatsen 

att lärarnas perspektiv när de svarar på utgår från det relationella perspektivet där 
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svårigheter och hinder som beskrivs handlar om dig själv som lärare, i vilken mån du 

har möjlighet att möta eleven, planera och tar dig tiden till att göra det.  

 

Synen på inkludering, bland våra lärare, handlar, så som vi tolkar resultaten, om att 

skapa möjligheter för eleverna att delta i undervisningen, och det är samtidigt det 

lärarna ser som utmaningen. Genom att didaktiskt inkludera eleverna följer skolan sitt 

ansvar och uppdrag då de anpassar undervisningen så att alla elever ges möjligheten att 

utvecklas. Att låta eleverna vara rumsligt och socialt inkluderade, men inte didaktiskt, 

betyder alltså att skolan inte sköter sitt uppdrag och eleven, kan i ett senare skede bli 

exkluderade, t.ex. från fortsatta studier.   

 

Lärarna tar upp vikten av att ha goda relationer till sina elever, för att kunna se på vilken 

nivå de är och vilken nivå som är den nästa. Genom att vara två lärare i klassrummet, 

skapas fler möjligheter till att skapa relationer till eleverna i klassen, menar lärarna. 

Något som vi i vårt resultat ser som betydelsebärande är de facto att lärarna inte tar ett 

kategoriskt perspektiv, utan istället hänvisas svaren på de eventuella hindren i den 

fysiska miljön, organisationen, tiden eller sig själv. Vi tror att det kan vara av vikt att du 

som lärare anpassar dig till den verklighet du har i klassrummet istället för att fokusera 

på vilka svårigheter olika elever har. Vi kan i svaren inte utläsa vad som sker i 

klassrummet men av svaren vi läser handlar inkludering inte bara om ett arbetssätt utan 

ett mer generellt sätt på hur du ser på människor och vi ser i svaren att lärarna är 

positiva till att alla elever ska vara med i klassrummet. Som lärare ser de svårigheter 

men det är inte elever som är bärare av problem utan det är du som lärare som har svårt 

att ibland möta och hinna möta alla elever. Det är som en lärare svarade: ”Min fantasi 

sätter gränsen för att lyckas med inkluderingen”. 

 

Lärarna i enkätundersökningen lyfter till exempel fram vikten av att elever är aktiva och 

motiverade. Däremot kan vi inte säga att de lärare som skriver att det är viktigt med 

elevers motivation är lärare som har fler motiverade elever. Det vi dock kan konstatera 

är att de lärare som lyfter motivation som en viktig faktor i elevers lärande har en 

medvetenhet om motivationens betydelse för elevers lärande och detta gäller även i 

frågorna som rör inkludering. Även om vi har vi har svårt att dra slutsatser för att vi har 
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få antal som svarar tycker vi att svaren vi fått håller hög kvalitet och vi får bara seriösa 

svar. Vi kan inte säga att alla lärarna på skolan är positiva till inkludering utan det är 

utifrån de elva respondenternas svar som vi drar slutsatser men i enkäten har även de 

med negativ inställning getts chansen att säga sin åsikt anonymt vilket får oss att luta 

oss mot att det ändå är förhållandevis positivt inställda lärare. 

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Det är inte helt oproblematiskt att göra en undersökning på sin egen arbetsplats och vi 

gjorde därför ett medvetet val att genomföra en enkätundersökning där de medverkande 

inte skulle kunna identifieras. Vi ställer oss frågan vad som gjort att vi har en låg 

svarsfrekvens och vi vet att det gjorts flera undersökningar om inkludering på skolan 

tidigare vilket kan ha lett till att flera är trötta på att svara på enkät- och intervjufrågor. 

Samtidigt har skolan fått många nyanställda och enkäterna som ställdes i början av 

höstterminen blev kanske för svåra att svara på då man inte arbetat inkluderande på skolan 

under så lång tid.  

 

Då underlaget är så begränsat kan vi inte dra några generella slutsatser, varken för 

inkludering i allmänhet, men heller inte för inkluderingen på skolan. Våra slutsatser drar 

vi utifrån de elva personerna som svarat på enkäten. 

 

8.3 Vidare forskning 

Vi arbetar på en skola som sedan två år tillbaka har en förberedelseklass där man under 

ett år slussar ut nyanlända elever till ordinarie klasser. Det hade varit intressant att 

undersöka vidare hur det påverkar en skola att ta emot och slussa ut nyanlända elever i 

en inkluderande undervisningssituation. Något som vi också ser hade varit intressant att 

göra en studie på en inkluderande skola för att undersöka vilken effekt den inkluderande 

undervisningen har praktiken. 
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10 Bilagor 

 

Enkätfrågor 

 

1. Inom vilket arbetsområde arbetar du? (Prest, Ma/NO, Sv/En, Språk, SO) 

2. Vad innebär ett inkluderande arbetssätt för dig som lärare? 

3. Vad krävs i din undervisning, av dig, för att kunna möta alla elever utifrån sina 

varierande förutsättningar? 

4. Vilka svårigheter ser du som lärare i att möta alla elever i din undervisning? 

5. När fungerar undervisningen som bäst? 

6. På vilket sätt planeras lektioner så att alla elever utifrån sina varierande 

förutsättningar ska kunna utvecklas mot läroplanens mål och kursplanemålen? 

7. Vilka faktorer gör att du i undervisningen lyckas inkludera alla elever? 

8. Vilka faktorer gör att du misslyckas i undervisningen att inkludera alla elever? 
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Information till dig som ska medverka i vår undersökning   

Växjö 2015-09-22 

Vi vore mycket tacksamma om ni ville svara på denna enkät som kommer att ligga till 

grund för vårt självständiga arbete på specialpedagogprogrammet 90 hp.  

Vad innebär en skola för alla? I våra styrdokument står det att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Skolan ska främja elevers personliga 

utveckling till kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. I läroplanen 

konstateras att elever är olika och har olika villkor och att det är skolans uppgift att 

överbygga dessa olikheter och villkor för att alla elever ska få en rättvis och likvärdig 

utbildning utifrån sina förutsättningar. Skollagen betonar att särskilt stöd ska ges inom 

klassens ram. Efter snart två år på specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö har våra tankar väckts kring framförallt den didaktiska inkluderingen och det är 

där vårt fokus i enkäten kommer finnas. 

Det du skriver kommer behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i den 

här studien. Du kommer att avidentifieras så att du inte kan bli igenkänd. 

Har du någon ytterligare fråga går det bra att höra av sig till oss. 

Vänliga hälsningar Anneli Karlsson och Sandra Helenius 

Anneli.karlsson@xxxxxxxxxxxxx, Sandra.helenius@xxxxxxxxxxxxxx 

Vår handledare är universitetslektor Ulla Gadler, Linnéuniversitetet, ulla.gadler@lnu.se 
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